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الجزء النظري

الهــدف مـن المـادة
تعريف الظالب عمى المبادئ األساسية والمتقدمة في التفاضل والتكامل وتظبيقاتها المختمفة لتنمية وتظهير

قدراته الذهنية عند حل التمارين وربط المعظيات مع معمهماته لمهصهل الى حل المدألة واالستفادة منها في المهاد العممية
األخرى.

األسبـهع
2-1

مفــردات المــادة
المحددات وخهاصها – محددات من الدرجة . nحل المعادالت الخظية بظريقة كرامر – تظبيقات عمى
المحددات

4-3

الدوال المثمثية – العالقات المثمثية ورسم منحنيات الدوال – التظبيقات والمعادالت المثمثية – تظبيقات
متنهعة عمى الدوال المثمثية .

6-5

المتجهات – العمميات الحدابية لممتجهات في الفضاء الثنائي والثالثي – وحدة المتجهات المتعامدة –
مقياس المتجه – الضرب القياسي واألتجاهي والمداقط – أيجاد مداحة األشكال بظريقة المتجهات –
تظبيقات ميكانيكية عمى المتجهات

8-7

الدالة والغاية – الغايات – غاية الدوال الجبرية والمثمثية وغاية الدوال عندما تقترب من (∞)  -تظبيقات
عمى الغايات.

9

نظرية المذتقة – الدوال المركبة – مذتقات الدوال الجبرية والمثمثية والدوال الضمنية.

13

الدوال القياسية – قاعدة الدمدمة – تظبيقات ميكانيكية عمى المذتقة .

11

الدالة العكدية – مذتقة الدوال العكدية المثمثية – تظبيقات متنهعة .

14-12

مذتقة الدوال المهغارتمية واألسية -دوال القظع الزائد – مذتقة الدوال الزائدية ومعكهس الدالة -العالقات

18-15

التكامل – نظرية التكامل – التكامل المحدد والتكامل غير المحدد -تكامل الدوال المثمثية والعكدية – تكامل

والرسم والمعكهس لمدوال الزائدية – تظبيقات فيزياوية وميكانيكية .

الدوال األسية المهغاريتمية – تكامل دوال القظع الزائد والعكدية – التكامل المعتل وقاعدة لهبيتال .

19

طرق التكامل  -:التكامل بالتجزئة .

23

التكامل بظريقة تجزئة الكدهر.

21

التكامل بظريقة تعهيض الدالة المثمثية .

22

التكامل بظريقة اكمال المربع والفرضية …… الخ .

23

تظبيقات التكامل الفيزياوية والهندسية .

24

المداحة تحت منحي وبين منحنيين.

27-25
28
33-29

الحجهم الدورانية – طهل قهس منحني.
المعادالت التفاضمية المبدظة .

المداحة التقريبية بأستخدام قاعدة شبه المنحرف وسمبدهن – الظريقة العددية في التكامل – تظبيقات .

